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Como consequência da medida, o ex-executivo
perde as premiações acertadas, como não ser
denunciado pelos crimes confessados.
O acordo foi homologado em junho de 2016 pelo
então relator da Operação Lava-Jato no STF,
ministro Teori Zavascki. O documento foi
assinado pela procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, que pediu a homologação da
rescisão definitiva e a manutenção da validade
das provas apresentadas por Mello.
Na peça, a PGR detalha que o então colaborador
descumpriu o compromisso de dizer a verdade.
Também deixou de entregar provas ao MPF,
situação que justifica a rescisão do acordo e a
revogação dos benefícios dele decorrentes.
Entre pontos mencionados no pedido de rescisão,
está o fato de Mello ter afirmado que desconhecia
quem eram os parlamentares beneficiados com
os valores pagos pela empresa via contratos
fraudulentos intermediados por ele.
O documento aponta que, diferentemente de
outras delações homologadas pelo STF - em que
os colaboradores apresentaram dezenas de fatos
delitivos -, o acordo de colaboração de Mello foi
composto por apenas dois termos de
colaboração, com fatos bastante delimitados.
Ainda assim, sustenta, considerando o universo
limitado de fatos trazidos ao conhecimento do
MPF, o executivo conseguiu falsear, ou omitir, a
verdade.

As ações da Hypera Pharma ficaram ontem entre
as maiores baixas do Ibovespa, após decisão do
Ministério Público Federal (MPF) de rescindir o
acordo de delação premiada do ex-diretor de
relações institucionais da companhia Nelson José
de Mello. O pedido precisa ser avaliado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). Os papéis
fecharam com perda de 3%, a R$ 29,20, segunda
maior queda do índice.
De acordo com o MPF, a decisão de cancelar a
delação foi tomada porque o ex-diretor
apresentou informações falsas ou omitiu "fato
penalmente relevante praticado por ele". Em seu
posicionamento, a Hypera disse que segue
colaborando com as autoridades. "A Hypera
Pharma informa que elegeu Comitê Independente
em junho de 2018 para avaliar os fatos
relacionados ao seu ex-diretor de Relações
Institucionais", acrescentou.
Até o fim de abril, segundo o comando da Hypera,
ainda não havia novidades sobre as investigações
internas conduzidas pela Deloitte e pela
TozziniFreire Advogados.
No começo de 2018, a Polícia Federal deflagrou a
Operação Tira-Teima, com o objetivo de colocar à
prova a delação de Nelson Mello, que admitiu em
2016 o pagamento de propina a políticos,
incluindo o ex-presidente do Senado Eunício
Oliveira (MDB), à revelia da empresa. Mello
ressarciu a Hypera em R$ 27 milhões e foi
afastado.
A decisão do MPF de cancelar a delação foi
informada ao ministro Edson Fachin, do STF, que
vai analisar a homologação da rescisão.

Fonte: Valor
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publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União (DOU), o deferimento do pedido de registro
do Afrezza, uma insulina inalável em pó desenvolvida pela empresa americana MannKind
Corporation.
 
Com a aprovação do registro, a companhia divulgou que solicitará autorização de preço do produto
junto à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (Cmed).
 
Em maio de 2017, a Biomm assinou um acordo para distribuição e comercialização do Afrezza e
ficou responsável pelo processo de registro do medicamento na Anvisa e pelo registro de preço
junto na Cmed.
 
Após a obtenção dos registros, a insulina começará a ser fornecida pela Mannkind para a Biomm,
que assumirá a promoção, distribuição e venda no Brasil.

Fonte: Valor
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A empresa destaca, entre outros pontos, o baixo
valor arrecadado nos leilões de mercadoria e
ativos, a deterioração do valor de mercado dos
pontos comerciais, em função de inúmeras ações
judiciais para retomada de imóveis e a suspensão
do leilão da Farmais, que impediu a venda do ativo
mais relevante da companhia.
No início de março, a Panpharma, uma das
maiores distribuidoras do setor farmacêutico,
obteve liminar em segunda instância que
suspendeu o plano de recuperação da Brasil
Pharma.
A Panpharma questionava o formato da venda da
BR Pharma ao empresário Paulo Remy, em 2017,
e falava em conflito de interesses de sócios do
BTG, credores da rede de farmácias criada pelo
BTG.
O juizado de segunda instância dediciu avaliar o
mérito dos pedidos de liminar dos credores, que
alegam que o BTG abusou de seu poder na
aprovação do plano da rede.

A Brasil Pharma informou nesta quinta-feira que o
conselho de administração aprovou o
ajuizamento do pedido de falência da companhia,
bem como a convocação de uma assembleia
geral extraordinária (AGE) para que os acionistas
se manifestem sobre o tema.
Devido a dificuldades enfrentadas recentemente
— relacionadas à venda de ativos necessárias
dentro do plano de recuperação judicial —, a Brasil
Pharma afirma que não “não foi possível obter
novos recursos para assegurar o cumprimento
das obrigações previstas no plano de recuperação
judicial, tampouco vislumbrar perspectivas de
continuidade operacional.”
“A administração identificou que a companhia
está impossibilitada mesmo de manter o
pagamento de honorários advocatícios e de
acessar seus sistemas de informática e de
controle contábil, o que lhe impossibilita gerenciar
suas operações e realizar o pagamento integral
da folha salarial de seus colaboradores”, diz
trecho do comunicado.
Em janeiro de 2018, a Brasil Pharma apresentou à
Justiça um pedido de recuperação judicial. A
proposta foi homologada em novembro de 2018.
Desde então, a empresa diz que estava atuando
para implementar as medidas de recuperação,
que incluíam a venda de ativos e negócios, dentre
os quais a rede de drogarias Farmais para a
compatibilização de seus passivos, mas que o
processo foi “severamente afetado” por fatores e
intercorrências.
 

Fonte: Valor
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Ele acredita que, ao longo do ano, a economia do
País irá apresentar uma recuperação. “Com a
retomada do crescimento econômico, o mercado
farmacêutico também colherá as consequências
positivas dessa aceleração, crescendo mais e,
consequentemente, aumentando investimentos e
gerando mais empregos.”
Andrade também avalia que a discussão tributária
do setor poderá avançar. “Acreditamos,
inicialmente, em uma simplificação dos impostos
federais. Esse será um importante primeiro passo
na desburocratização do sistema brasileiro, para
que, assim, as empresas sintam maior segurança
em investir no País.”
Apostas
A Medley, empresa do grupo Sanofi, destaca que
atualmente, o segmento de genéricos representa
mais de 33% do mercado total da indústria
farmacêutica. “No ano passado fizemos oito
lançamentos de genéricos. Estão previstos mais
nove produtos em 2019 e 15 em 2020”, declara a
diretora da Medley, Joana Adissi.
Esses medicamentos são direcionados para áreas
terapêuticas como hipertensão, Alzheimer,
esquizofrenia e depressão. “Nos últimos anos, a
Medley vem com uma aceleração bastante
significativa. Tivemos incremento de 12% no
faturamento e 25% no volume em 2018. Fomos
um pilar de crescimento da Sanofi”, assinala
Joana.
A executiva vê uma desaceleração do mercado de
medicamentos em relação ao ano passado, mas
ainda com boa perspectiva de crescimento.

Em momento de dificuldade econômica do País,
os medicamentos genéricos lideram o
crescimento do setor farmacêutico. No primeiro
trimestre, segmento registrou alta de 9,28% nas
vendas, atingindo 356,7 milhões de unidades.
“Na Abradilan [Associação Brasileira de
Distribuição e Logística de Produtos
Farmacêuticos] os genéricos são muito
representativos. Na distribuição de segmentos
dos produtos em março, por exemplo, eles
representaram 43,4% das vendas dos associados.
Em unidades, o percentual é um pouco maior, de
44,6%”, aponta o novo presidente da entidade,
Vinicius Andrade.
O dirigente da Abradilan, associação que reúne
136 empresas distribuidoras de medicamentos e
produtos de higiene pessoal e cosméticos, conta
que o primeiro trimestre foi de crescimento do
mercado farmacêutico, apesar das dificuldades
da economia. “O crescimento foi um pouco menor
que nos últimos anos, porém, mesmo assim
positivo”.
Para a entidade, com a crise econômica e com o
orçamento mais enxuto, muitas famílias optaram
por medicamentos com valores mais acessíveis e
por isso, os genéricos tiveram destaque nas
vendas. “A demanda tem sido forte,
especialmente entre os genéricos, porque o
brasileiro está cada vez mais preocupado com a
saúde e tem o acesso mais fácil aos
medicamentos”, afirma Andrade.

Categoria apresenta desempenho acima do mercado
farmacêutico em 2019, em cenário de incerteza econômica e

altos índices de desemprego, e já representa um terço do
total da indústria
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“Esse setor sempre é o último a sofrer com a crise, é uma necessidade básica. Os clientes estão
esperando definições na economia, mas a expectativa é bastante positiva.”
 
A estimativa da empresa é crescer acima do mercado em 2019. “Os dados do setor são de
desempenho superior em 9% no volume e 14% no valor em relação ao ano passado. Nossa
expectativa é crescer acima desses números”, declara Joana.
 
A concorrente EMS prevê 11 lançamentos na área de genéricos em 2019, entre eles contraceptivos,
anti-hipertensivos e anti-inflamatórios. A companhia pretende aumentar a sua participação em 10%
em unidades comercializadas nesse mercado até o fim do ano.
 
Em comunicado à imprensa, o diretor comercial da unidade de genéricos da EMS, Aramis Domont,
afirmou que o medicamento genérico é “uma excelente alternativa para a ampliação do acesso à
saúde, permitindo que os pacientes consigam dar continuidade a seus tratamentos de forma
econômica, eficaz e segura.”
 
A EMS também pretende disponibilizar mais de 240 milhões de unidades (caixas de medicamentos)
na categoria em 2019, praticamente 30 milhões acima do volume total atingido no ano anterior.

Fonte: DCI
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A Brasil Pharma "não vislumbra mais a possibilidade de viabilização da superação da sua situação
de crise econômico-financeira", uma vez que a venda da Farmais, varejista controlada pela empresa,
está suspensa após decisão judicial. A informação consta do pedido de falência encaminhado à
Justiça.
 
No documento, enviado à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e
disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirma que a
alienação dos pontos comerciais era sua principal medida de recuperação e “chance de
soerguimento”.
 
No início de março, a Panpharma, uma das maiores distribuidoras do setor farmacêutico, obteve
liminar em segunda instância que suspendeu o plano de recuperação judicial da Brasil Pharma, que
incluía a venda da Farmais. O plano havia sido apresentado em janeiro de 2018 e homologado em
novembro do mesmo ano.
 
“Diante de tal decisão, a alienação de seus pontos comerciais e demais ativos restou
comprometida, dada a falta de segurança jurídica que pairou sobre os potenciais arrematantes”, diz
trecho do pedido de falência. “E nem é preciso dizer que tal cirscunstância prejudicou sobremaneira
a continuidade do cumprimento das obrigações e o pagamento dos credores.”
 
A companhia diz ainda no documento que não é novidade para nenhum dos envolvidos na
recuperação judicial que ela tem operado com “um apertadíssimo fluxo de caixa”, sendo obrigada a
demitir funcionários e encerrar atividades em filiais.
 
O escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados assessora a BR Pharma.

Fonte: Valor
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Além de oncologia, área em que a meta é ser líder
de mercado até 2017, a biofarmacêutica tem
presença relevante nas áreas respiratória e
metabólica. No ano passado, conforme balanço
publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, a operação brasileira registrou venda
líquida de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, acima
dos cerca de R$ 1,2 bilhão apurados no exercício
anterior.
Para 2019, afirmou Hall, a expectativa é de
crescimento de dois dígitos nas vendas, a
despeito do menor ritmo de expansão do
mercado farmacêutico brasileiro, que tem
refletido a economia doméstica mais fraca.
 "Estamos em uma posição muito forte. O
mercado perdeu velocidade, mas somos uma
companhia de produtos inovadores", comentou o
executivo, justificando a perspectiva de
crescimento robusto.
A farmacêutica projeta crescimento de dois
dígitos nas vendas no Brasil também em 2020 e
2021. "Há avanços significativos nas áreas em
que atuamos e estamos oferecendo mais valor
para o sistema de saúde", afirmou.

A europeia AstraZeneca acelerou o ritmo de
lançamentos no Brasil e elevou a aposta em uma
área terapêutica específica, a de câncer
hematológico, que engloba leucemia, linfoma e
mieloma. De acordo com o presidente da
biofarmacêutica no país, Fraser Hall, ainda há
poucas opções de tratamento para determinados
tipos da doença, que está no centro de sua
estratégia. Diante disso, a AstraZeneca, referência
global em câncer de pulmão e de ovário, voltou-se
com força também à hematologia.
"A hemato-oncologia é uma área em que os
pacientes não dispõem de muitas alternativas e
estamos confiantes diante dos resultados que
temos alcançado", disse o executivo ao Valor. A
estreia da farmacêutica nesse segmento do
mercado brasileiro se deu com o Calquence
(acalabrutinibe), cujo registro foi aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
no fim do ano passado.
Depois de Estados Unidos e Golfo Pérsico, o
Brasil foi o terceiro mercado no mundo a liberar o
medicamento, que trata do linfoma de células do
manto (LCM), tipo de câncer raro e agressivo no
sistema linfático que afeta até 65 pessoas em
cada 100 mil pessoas, e principalmente homens,
com mais de 60 anos. O Calquence tem apenas
um concorrente direto e é indicado para pacientes
que tenham recebido pelo menos um tratamento
prévio para a doença.
No grupo das dez maiores farmacêuticas em
vendas de medicamentos de referência no país, a
AstraZeneca lançou localmente seis produtos em
2018 e, neste ano, já são quatro lançamentos. 

Fonte: Valor



Insulina inalável de ação rápida é aprovada no Brasil

http://www.gcnlaw.com.br/

"As pessoas sabem quando a glicose está baixa
porque se sentem mal rapidamente. Mas, por
outro lado, os sintomas só vão aparecer quando
ela estiver muito alta."
Não é a primeira vez que uma insulina inalável é
aprovada no Brasil. Em 2006, a Anvisa aprovou a
Exubera, da farmacêutica Pfizer, que era usada
com o auxílio de um inalador, parecido com o que
é usado por pessoas que sofrem com crises de
bronquite. 
No ano seguinte à entrada no mercado, porém, a
empresa tirou o medicamento de circulação,
causando surpresa entre especialistas. 
À época, a farmacêutica associou a retirada do
mercado a números insuficientes de pacientes
que usavam a droga, mas médicos levantaram
outra possível causa: o tamanho do inalador, que
poderia ser incômodo para transporte.
Ciro Massari, farmacêutico da Biomm, afirma que
não há relações entre o Exubera, da Pfizer, e o
novo medicamento, que iniciou seu processo de
aprovação pela FDA (agência americana que
fiscaliza e regulamenta alimentos e remédios) em
2011 e foi aprovado em 2015 após estudos
atestarem sua efetividade.
Um dos pontos que diferencia o Afrezza das
atuais insulinas prandiais injetáveis, segundo
Massari, é a menor possibilidade de hipoglicemias
horas após a administração da droga.
Outro diferencial, diz Salles, é a velocidade de
ação do medicamento. 

Uma insulina inalável foi aprovada pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e pode
substituir, em parte, as picadas diárias de injeção
dos diabéticos.
Batizada de Afrezza e fabricada por duas
empresas —Biomm e MannKind Corporation—, ela
tem ação rápida. Esse tipo de insulina é
geralmente usado antes das refeições para
equilibrar a quantidade de insulina na corrente
sanguínea após a ingestão de alimentos e deve
ser utilizado junto com insulinas de ação lenta,
conhecidas como basais, que mantêm o controle
da glicose em períodos mais longos, como a
madrugada. 
As insulinas de ação rápida são indicadas a quem
tem diabetes tipo 1 e pessoas com o tipo 2 que
têm uma produção muito baixa do hormônio,
responsável pelo controle dos níveis glicêmicos
no sangue.
Segundo João Salles, vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a nova
droga pode fazer com que pacientes cansados de
picadas — as versões atuais de insulina são
injetáveis— sigam o tratamento com mais
atenção e de modo mais correto.
"A prandial [insulina de ação rápida] deve ser
usada no mínimo três vezes ao dia. Alguns
paciente não aplicam, principalmente os com
diabetes tipo 2", diz Salles.
O especialista afirma que, com o tempo, os
pacientes passam a acreditar que conseguem
sentir quando precisam de insulina mesmo sem
fazer uma medição formal. 

Com nome de Afrezza, droga substitui parte das picadas
diárias necessárias para diabéticos
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A farmacêutica ainda não tem definição sobre
preços do produto, mas Massari diz que ele
provavelmente será mais caro do que as versões
injetáveis de insulina, que podem ser encontradas
a partir de R$ 30 aproximadamente.
Entre 2006 e 2016, o número de diabéticos
aumentou em quase 62% no Brasil, atingindo,
dessa forma, cerca de 9% da população
brasileira. 
O problema, em geral relacionado a estilos de vida
sedentários e má alimentação, torna-se mais
grave ao se levar em conta que a população sabe
pouco sobre a doença, como mostrou uma
pesquisa Datafolha do ano passado. O estudo
mostrou que só 10% dos entrevistados citaram
que a doença pode causar a morte, 7% afirmaram
que ela pode causar cegueira e 7% disseram que
não há cura.

Enquanto nas insulinas injetáveis o efeito começa
a surgir em cerca de 15 minutos e os níveis
máximos de hormônio na corrente sanguínea
ocorrem em 1h, com o Afrezza o pico de ação já
ocorre nos primeiros 15 minutos após a
administração.
Mas, para usar a nova insulina, os pacientes
deverão fazer um exame anual, chamado
espirometria, para constatar a capacidade
pulmonar.
Segundo Salles, a limitação das dosagens
disponíveis do novo medicamento —quatro, oito
ou 12 unidades a serem administradas de uma
vez— também pode ser, em alguns casos, uma
desvantagem, pois limita o potencial de mudança
de dose. Nos injetáveis é possível, dependendo do
paciente, mudar as dosagens aplicadas de acordo
com a alimentação do momento. 
A insulina inalável não deve ser usada por
fumantes e por pessoas com problemas
pulmonares crônicos. Os especialistas afirmam
que, nesses casos, o medicamento não trará o
efeito desejado, o que, a longo prazo, pode
significar complicações por descontrole da
diabetes.
Erika Parente, diretora do departamento de
diabetes mellitus da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (Sbem), diz que
também há contraindicação para uso em
pacientes menores de 18 anos, por falta de
estudos clínicos para esse grupo.
A Biomm afirma que o medicamente deve estar
disponível ao público antes do fim deste ano. 

Fonte: Folha de SP
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"Fazendo essas duas regulações, a população vai
ter acesso a um remédio mais seguro, de melhor
qualidade e a preço menor do que hoje. Além
disso, vamos abrir espaço a mais
medicamentos." 
Desde 2015, a Anvisa autoriza pedidos para
importação de óleos e medicamentos à base
principalmente de canabidiol --substância da
maconha que tem alguns efeitos terapêuticos e
não é psicoativa, ou seja, não dá "barato". 
Alguns dos produtos, porém, podem ter também
uma menor concentração de THC (tetra-
hidrocanabinol), esse, sim, que gera efeitos
psicoativos e tem ganhado atenção em pesquisas
de saúde.
Ao todo, 6.789 pacientes já obtiveram o aval para
importar produtos com canabidiol, condicionado a
documentos e laudos médicos. As doenças mais
frequentemente tratadas são epilepsia, autismo,
dor crônica, doença de Parkinson e alguns tipos
de câncer.
O problema, porém, é que os custos são altos. Um
tratamento por três meses chega a R$ 2.000, o
que tem feito crescerem as ações judiciais para
que planos de saúde e no SUS forneçam os
produtos.
Daí, segundo Dib, a necessidade de regular o
tema. "É um processo que vai ser baseado na
segurança do paciente, de quem já faz uso e de
quem possa vir a fazer, dependendo de prescrição
médica."
 

Prestes a entrar em debate na Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), a proposta de
dar aval para o cultivo de maconha no país deverá
ter foco na pesquisa e produção de
medicamentos, sem que haja espaço para outros
produtos, afirmou à Folha o diretor-presidente da
agência, William Dib. 
"Precisa ficar claro o seguinte: não estamos
liberando a Cannabis, mas liberando
medicamentos à base de Cannabis", disse. "Ah,
mas cigarro [de maconha] é bom para cefaleia
[dor de cabeça].' Não pode. Essa forma de
administração não vai existir. Se quiser xampu à
base de Cannabis, também não terá."
Na próxima semana, diretores discutirão a
possibilidade de submeter à consulta pública
duas propostas de resoluções: uma que regulará
o plantio de Cannabis no Brasil para pesquisa e
produção de medicamentos e outra com regras
para registro e monitoramento desses produtos. 
Hoje, o plantio de Cannabis é vetado no Brasil.
Desde 2006, no entanto, a lei 11.343 prevê a
possibilidade de que a União autorize o cultivo
"para fins medicinais e científicos, em local e
prazo predeterminados, mediante fiscalização". 
O novo debate, assim, representa o primeiro
passo para a regulamentação do tema, o que
poderá aumentar o espaço para o uso medicinal
da maconha no país. 
O objetivo, de acordo com Dib, relator das
propostas, é facilitar o acesso a pacientes que
hoje buscam aval da agência para importar
medicamentos à base da planta.

Presidente da agência diz que empresas terão licença
especial, cotas de plantio e produtos rastreados



http://www.gcnlaw.com.br/

Nos últimos anos, cresceu o número de famílias
com aval na Justiça para cultivo da Cannabis. Dib,
porém, vê problemas nesse processo.
"Ninguém tem condição na sua casa de dosar o
que tem de canabidiol, de THC, e nem de dosar a
quantidade que seu filho pode usar. Isso não é
chá de boldo, em que tomar um pouco a mais ou
um pouco a menos que não vai mudar muito.
Precisa de conhecimento e dosagens científicas."
Mas como garantir que a produção pelas
empresas não tenha desvios? 
"É conta de matemática: haverá cotas de
produção e, com base nisso, eu sei que ali
produzimos mil caixinhas. Com isso, ou eu tenho
mil receitas, ou tenho alguém que vai ser preso",
responde ele, que diz que a Polícia Federal já
acompanha os debates e deve participar da
fiscalização. "Não seremos irresponsáveis."
A previsão é que os medicamentos desenvolvidos
sejam submetidos a regras específicas de análise
e aprovação para registro, aval necessário para
que sejam comercializados no país. Um dos
pontos, afirma, é a possibilidade de cobrança de
estudos de monitoramento, aos quais a
renovação do registro estaria condicionada.
Já nas farmácias, os remédios devem ser
produtos controlados e ter a receita médica
retida.
"O controle vai coincidir com a implementação do
nosso projeto de rastreabilidade [que prevê que
cada caixinha tenha uma espécie de 'RG'
monitorado da indústria ao consumidor]. Vou
saber quem produziu, quem transportou e onde
está a caixinha." 

Ainda assim, os remédios "não serão para tudo
nem para todos", afirma. Segundo ele, a ideia é
que o processo resulte na liberação de
medicamentos e extratos (como óleos) de
derivados da Cannabis apenas para doenças em
que esse tipo de tratamento tiver evidências
clínicas de eficácia em determinadas
concentrações.
"Até porque não acredito que Bombril e suas mil e
uma utilidades exista na medicina", compara.
Atualmente, o Brasil tem apenas um
medicamento registrado à base de Cannabis: o
Mevatyl, produto composto por canabidiol e THC
e indicado para tratamentos de espasmos para
pacientes com quadro de esclerose múltipla. Mas,
além do uso restrito, o custo também é alto: em
torno de R$ 2.600 a embalagem.
Para Dib, com o aval ao cultivo, o Brasil poderá
aumentar o número de remédios e, por
consequência, baixar os preços. 
Para que isso ocorra, o plantio e produção serão
restritos a empresas, que devem obter um tipo de
licença especial. "Como todas que mexem com
produtos de saúde, será preciso apresentar um
projeto que será aprovado antes de se instalar e
abrir as portas."
A ideia é que haja cotas de produção, em modelo
semelhante ao praticado hoje em outros países,
como o Canadá, onde o cultivo é autorizado e
monitorado pelo governo.
Ele nega que haja possibilidade de abertura para
uso recreativo e diz que a proposta vetará
também qualquer abertura para produção por
pessoas físicas, ainda que haja a justificativa de
uso medicinal.
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Para Margarete Brito, que usa óleo de Cannabis
para diminuir convulsões da filha e é
coordenadora da Apepi (Associação de Apoio a
Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal), a
proposta é bem-vinda. "Hoje, muitos médicos têm
medo de prescrever e o paciente não conseguir
acesso ao remédio, tanto pela burocracia quanto
pelo custo", diz ela, que planeja pedir que
associações de pacientes também ganhem aval
ao cultivo, proposta até agora excluída por
técnicos da agência.
Regulação de Cannabis deve gerar de atrito com o
governo
O tema deve gerar atrito com o governo, que tem
adotado postura mais rígida em relação às
drogas. 
Nesta quinta (6), o presidente Jair Bolsonaro
sancionou lei que altera a atual política de drogas.
Entre as medidas, o texto dificulta a alta de
pacientes submetidos à internação involuntária.
Também reforça modelos baseados em
abstinência e a postura de repressão ao tráfico --
Bolsonaro vetou trecho que previa penas menores
a depender do volume apreendido e
circunstâncias do caso.
"Mas os assuntos não são correlatos", afirma o
diretor-presidente da Anvisa, William Dib. "O que a
Anvisa está propondo não tem nada a ver com
isso. Ela não trata do que é consumido
ilegalmente. Tanto é que nossa conversa é com o
Ministério da Saúde, porque quem paga hoje boa
parte dessa conta maluca [de fornecer
medicamentos à base de Cannabis por ação
judicial] é o SUS. 

Segundo ele, universidades que desejarem fazer
pesquisas com a planta também terão essa
possibilidade, desde que atendam a regras e
requisitos de segurança. 
Apesar da maior aceitação ao canabidiol, não
haverá restrição ao tipo de substância a ser
pesquisada para produção de remédios.
"Estamos regulando a planta. Isso porque
determinadas patologias não se dão como
controladas só com o canabidiol, e precisam de
uma quantidade de THC, além de outras
substâncias", diz.
Em 2017, o então diretor-presidente da Anvisa,
Jarbas Barbosa, chegou a declarar que a agência
pretendia apresentar uma proposta de
regulamentação sobre o tema no mesmo ano, o
que não ocorreu. 
Dib admite que o tabu em torno do tema acabou
atrasando o processo. 
Outro fator, diz, foi assegurar a segurança e evitar
que a proposta fosse desvirtuada para outros fins
que não o uso medicinal.
"O debate agora está mais maduro. 
Conseguimos aprender com o Canadá, com Israel
e com Portugal um modus operandi seguro de
plantio."
A apresentação completa da proposta está
prevista para reunião na terça (11). Se aprovada,
segue para consulta pública por 90 dias. 
Em seguida, a agência analisará contribuições
para redação final.
Para Dib, a expectativa é que a consulta seja
aprovada por unanimidade.
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"Mas o que importa para nós é o doente e o
acesso ao medicamento. Não é justo a população
e classe médica acreditarem que há remédios a
base de Cannabis que podem ser utilizados e a
Anvisa criar dificuldade de acesso."

E paga duas vezes: paga mal, o produto é ruim, o
acesso é ruim", diz.
No último mês, o ministro da Cidadania, Osmar
Terra, disse em rede social que a Anvisa era
"irresponsável" por querer liberar o plantio de
Cannabis no Brasil: "Contra a lei, contra as
evidências científicas e contra o Congresso e o
Governo brasileiro!".
A posição foi defendida pelo Conselho Federal de
Medicina, para quem ainda não há evidências
consistentes de eficácia e segurança do uso de
alguns canabinoides --desde 2014, o conselho,
porém, autoriza que médicos prescrevam o
canabidiol para crianças e adolescentes com
epilepsia.
Em resposta, Dib diz que o receio é por achar que
o acesso para uso medicinal seria à planta, o que
é vetado na proposta. "A hora que entenderem o
projeto, o número de pessoas que serão
contrárias vai ser bastante reduzido. Ele trata
única e especificamente de medicamentos", diz.
"Se o governo um dia quiser liberar a Cannabis, o
ópio, a coca, isso é problema de governo, não é
problema da Anvisa. Não vamos nos intrometer
nisso."
E se o governo tentar barrar? "Eu insisto que o
processo é responsabilidade da Anvisa", diz. "É a
Anvisa que tem que aguentar 9.000 pedidos de
Cannabis medicinal e que vê pai chorar porque
dizem que demoramos 40 dias para liberar a
[autorização para importar]."
Além da saúde, diz, ele diz ver na medida
potencial de geração de empregos.

Fonte: Folha de SP



BR Pharma decide pedir falência e ação cai quase 37%
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Em abril, a BR Pharma tinha R$ 540 mil em caixa,
para uma dívida de R$ 1,2 bilhão (em aberto com
credores, sem contar o Fisco) e receita líquida de
R$ 9,5 milhões em 2018 - em 2016, a soma
chegou a R$ 1,5 bilhão. A receita tem sido gerada
basicamente com royalties de franquias.
A BR Pharma não tem mais lojas próprias desde a
segunda metade de 2018, apenas franquias. Hoje,
o grupo soma um terço da base de pontos que
tinha em seus melhores anos. São 425 franquias
da rede Farmais, segundo dados publicados pelo
grupo em maio, sendo 252 lojas ativas (com
pagamento de royalties regularmente).
O grupo chegou a ter, no início de 2015, 1.214
lojas, sendo 725 próprias e 489 franquias, de
cinco bandeiras: Big Ben, Santana, Rosário, Mais
Econômica e Farmais.
Remy esteve nas últimas semanas buscando
mais recursos com o BTG, que já vem liberando
mensalmente pequenos empréstimos à empresa,
mas não houve avanços nas conversas, diz uma
fonte. O empresário comprou a BR Pharma do
grupo BTG em 2017, pela valor simbólio de R$ 1
mil e ficou com as dívidas.
Na ata do conselho ontem, a BR Pharma faz
menções indiretas ao BTG - algo que chamou a
atenção de credores ouvidos pelo Valor. A BR
Pharma informou que "viu-se obrigada" a registrar
pouco mais de R$ 800 milhões em baixa contábil
de ativos intangíveis no segundo semestre de
2017, portanto, meses depois de ter sido
comprada pela Lyon Capital, empresa de Remy. A
Lyon chegou a ameaçar devolver a rede ao BTG,
por conta da situação crítica encontrada. 

A Brasil Pharma, varejista de farmácias fundada
pelo grupo BTG Pactual em 2009, decidiu pedir
falência na Justiça, informou ontem a empresa
em ata de reunião de seu conselho de
administração. Foi chamada uma assembleia de
acionistas, ainda sem data, para deliberar sobre o
assunto. Mas como Paulo Remy, presidente do
conselho, é o maior acionista, apenas seu voto já
aprova a falência.
A ação da BR Pharma teve queda de 36,96% no
pregão de ontem da B3, para R$ 0,87 - a menor
cotação de sua história.
O pedido precisa ser protocolado na Justiça de
São Paulo, onde tramita o processo de
recuperação judicial do grupo desde janeiro de
2018. É comum que credores solicitem a falência
em casos de empresas que não conseguiram sair
da recuperação judicial. De forma inusual, este
pedido de autofalência - partindo do próprio
acionista - reflete a situação delicada do grupo
nos últimos meses.
Em comunicado, o grupo diz que, por dificuldades
com a venda de ativos do plano de recuperação
judicial "não foi possível obter novos recursos
para assegurar o cumprimento das obrigações
previstas no plano, tampouco vislumbrar a
continuidade operacional."
"A administração identificou que a companhia
está impossibilitada mesmo de manter o
pagamento de honorários advocatícios e de
acessar sistemas de informática e de controle
contábil, o que lhe impossibilita gerenciar suas
operações e realizar o pagamento integral da
folha salarial dos colaboradores", diz o
comunicado.
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A BR Pharma ainda menciona o BTG em relatório
de atividades publicado dias atrás. No
documento, o grupo diz que o BTGI tem liberado
mensalmente recursos para pagamentos de
despesas rotineiras da rede. Afirma que "a
operação vem sendo coberta por captações via
DIP realizadas com o BTGI liberadas
mensalmente conforme a comprovação de
demanda".
O DIP Financing ("debtor-in-possession") é uma
modalidade de financiamento para empresas em
recuperação judicial, usado para pagamento de
fornecedores, salários e gastos administrativos.
Procurado pelo Valor, o BTG não se manifestou. O
comando da BR Pharma não foi localizado.
Apesar da recuperação judicial em andamento
desde inicio de 2018, o processo está parado na
Justiça, após divergências com credores. Apesar
de a empresa informar que este fato atrapalhou a
retomada dos negócios, advogados ouvidos
entendem que a situação crítica da varejista
reflete decisões passadas tomadas pelo
comando, e não a suspensão do processo.
A BR Pharma foi criada em 2009 para ser uma
consolidadora de redes regionais de farmácia. O
modelo fracassou, após decisões operacionais
erradas da gestão anterior, liderada por
executivos indicados pelo BTG, em paralelo a um
aumento de alavancagem, sem correspondente
ganho de caixa e de sinergias (dentro do nível
esperado) com fusões de redes ao longo dos
anos.

Depois disso, empresas ligadas a sócios do BTG
chegaram a liberar empréstimos à rede. A BR
Pharma ainda informou na ata que, após a
aquisição pela Lyon, "foram verificadas
contingências potenciais", inicialmente estimadas
em R$ 361 milhões, que na prática passaram
alcançaram R$ 540 milhões.
A venda da BR Pharma foi concluída, em abril de
2017, no formato "porteira fechada" - após a
conclusão do negócio, eventuais ajustes que
aparecessem teriam que ser absorvidos pelo
comprador. Um ano depois, em 2018, depois de a
rede Mais Economica, da BR Pharma, ter sido
vendida pelo BTG à Verti Capital, os novos donos
acusaram a empresa de não colocar nos balanços
o real passivo trabalhista. O BTG negava as
acusações.
No passado, quando surgiram informações sobre
a suposta insatisfação de Remy com a situação
da companhia, fontes alegavam que Remy tinha
informações sobre a rede e decidiu fechar a
compra.
Na época da transação entre Remy e o BTG, foi
feito um acordo de financiamento: o BTG
Investments (BTGI), braço de investimentos
proprietários do banco BTG, financiaria a compra
da BR Pharma, a sua controlada indireta, para o
empresário. Esse financiamento se deu pela
aquisição de R$ 400 milhões em debêntures da
varejista.
Depois disso, a dívida acabou sendo transferida à
PPLA Participations, empresa criada por sócios
do BTG, e a maior credora da rede hoje, com mais
de 80% da dívida. Fonte: Valor



Sanofi anuncia novo CEO, Paul Hudson, ex-Novartis
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A farmacêutica francesa Sanofi informou nesta sexta-feira que seu atual executivo-chefe (CEO),
Olivier Brandicourt, decidiu se aposentar e que será sucedido por Paul Hudson a partir de 1º de
setembro.
 
Hudson estava ocupando o cargo de CEO da divisão farmacêutica da gigante suíça Novartis. Ele
também havia trabalhado na AstraZeneca.
 
Já a Novartis anunciou que nomeou Marie-France Tschudin como chefe da unidade farmacêutica da
empresa, em substituição a Hudson.
 
Serge Weinberg, presidente do conselho de administração da Sanofi, afirmou que Hudson “tem toda
a experiência e as habilidades necessárias para acelerar o crescimento e liderar a adaptação do
grupo rumo a novos desafios estratégicos, particularmente nas áreas digital e de pesquisa e
desenvolvimento”.

Fonte: Valor



Fundos acirram disputa por compra de ativos de saúde
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A gestora pagou US$ 9,9 bilhões pela Envision
Healthcare em outubro, maior negócio da década
no setor.
O interesse dos fundos de participação aliado ao
interesse de investidores institucionais de longo
prazo, como fundos de pensão, de fundos de
inovação e de compradores estratégicos que
buscam consolidação faz com que os preços
desses ativos fique cada vez mais alto. Não é
uma disputa por pechinchas. O múltiplo médio de
transações de saúde chega a ser o dobro do setor
de varejo, por exemplo.
"São múltiplos altos em média, em torno de 12
vezes o Ebitda nas transações do ano passado.
São empresas com crescimento mais acelerado
do que companhia de consumo, por exemplo",
explica Castellini.
Com maior disputa e negócios de grande porte, a
formação de consórcios de fundos para
aquisições também ficou mais comum. A CVC
Capital Partners se aliou a outros dois fundos
para comprar, por US$ 7,4 bilhões, a
biofarmacêutica italiana Recordati. A CVC fez
outras duas aquisições no setor, pagando mais de
US$ 1,5 bilhão em cada. O terceiro maior negócio
do ano também juntou dois fundos na ponta
compradora: Evergreen e Veritas Capital levaram
a americana Athenahealth por US$ 5,7 bilhões.
No Brasil, a gestora Kinea comprou este ano uma
participação no Centro Clínico Gaúcho. No ano
passado, a H.I.G Capital e o Pátria compraram
ativos de saúde no Espírito Santo - duas gestoras
que já têm e já tiveram outros ativos no setor.

O setor de saúde tem sido citado,
recorrentemente, por gestores de fundos de
participação entre os alvos preferenciais no
Brasil. Também é nesse setor que os fundos
ganharam uma bolada de dinheiro recentemente
em venda de ativos - daí o interesse em comprar
mais. Uma pesquisa da consultoria Bain &
Company mostra que essa atratividade é global,
não uma particularidade brasileira.
O volume global de investimento de fundos de
private equity em transações de saúde foi o maior
em 12 anos em 2018, somando US$ 63,1 bilhões -
alta de 50% pelo segundo ano seguido. O número
de transações subiu de 265 para 316 de 2017
para 2018. Considerando também as chamadas
compras estratégicas, feitas por empresas e não
por fundos, o volume foi recorde: chegou a um
total de US$ 435 bilhões - passando a marca
histórica de US$ 432 bilhões em 2015.
"É um dos setores tradicionais que passa por forte
transformação, como novos modelos de
negócios, soluções integradas, novos players e
diversas alterações tecnológicas", diz André
Castellini, sócio da Bain & Company.
"Além disso, não tem demanda cíclica, o que
significa uma defesa em qualquer cenário
econômico", complementa.
No mundo, os fundos fizeram 18 transações
acima de US$ 1 bilhão no setor, sendo que quatro
foram acima de US$ 4 bilhões. A maior delas foi a
aquisição, pela KKR, de uma fornecedora
americana de equipamentos médicos para
hospitais. 
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"Mas negócios maiores passam de duplo dígito,
de fato", diz o sócio da Vinci.
No mundo todo, a gestora General Atlantic tem
buscado negócios que trazem tecnologia e
inovação em ciências biológicas.
Um dos investimentos recentes, apontado por Bill
Ford, presidente da gestora, em entrevista ao
Valor em maio, entre as principais promessas do
portfólio, é a Path AI. Trata-se de uma companhia
que aplica inteligência artificial em análises de
patologia. "Em média, a leitura de tecidos para
análise de patologia é só 70% acurado. Isso
significa que 30% das pessoas serão tratadas da
doença errada e também se reflete no
desenvolvimento de medicamentos e
tratamentos, já que os testes clínicos terão
resultados distorcidos ao serem feitos com quem,
na verdade, não tem aquela doença", explica Ford.
"Há muita coisa acontecendo hoje em ciências
biológicas, tem gente chamando de era do ouro
da biologia e muito disso vem do uso de dados,
uma combinação com tecnologia", complementa
o executivo. A GA tem participação em outras 15
empresas do setor de saúde.
Na ponta vendedora, no país, os fundos também
se movimentam. A gestora Bain Capital fez um de
seus maiores negócios globais com a venda de
participação da operadora de saúde Notre Dame
Intermédica, em duas tranches de ofertas de
ações no ano passado. A gestora Gávea vendeu
sua fatia na transação da rede Hospital São
Francisco há um mês, em um negócio de R$ 5
bilhões.

A Blackstone comprou a operadora Samp. A
gestora do Goldman Sachs investiu na
Oncoclínicas e a Crescera Investimentos (ex-
Bozano) tem hospitais e unidades de
hemoterapia. A gestora Carlyle não fez
transações recentes no setor, mas tem a rede de
hospitais D'Or São Luiz como um dos principais
ativos de seu portfólio no país.
Um dos fundos da Vinci Partners comprou este
ano o laboratório Cura, de São Paulo, que já se
uniu ao Mérya, da região Sul. "Saúde é uma das
verticais que estamos focando, como um setor
que tem um vento estrutural favorável", diz Bruno
Zaremba, chefe de private equity da Vinci
Partners. "Um vetor é a demografia brasileira, que
terá daqui por diante aumento percentual da
população idosa e outro é a tecnologia, que vem
melhorando os serviços e criando modelos de
negócio."
A gestora passou quase dez anos olhando ativos
de saúde, até fechar sua primeira compra.
Zaremba diz que boa parte da dificuldade veio de
preço e da avaliação de quando era possível ou
não ganhar escala. "Quando você compete com
um estratégico é mais difícil, porque ele já tem
sinergias a ganhar e põe isso na conta. A
vantagem, quando já temos uma rede, é poder
fazer a avaliação de novas aquisições justamente
como um estratégico", diz Zaremba. "Fica mais
viável, por exemplo, comprar ativos menores que
complementem a rede e que, sozinhos, não
justificariam a aquisição." Os ativos menores,
menos disputados, podem ser adquiridos por
múltiplos entre 6 vezes e 7,5 vezes sua geração
de caixa. Fonte: Valor



Planejamento da Abbott no Brasil é feito ‘independentemente de quem está no governo’, diz gerente geral
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Apesar do crescimento constante do mercado
fármaco desde a última década, somente neste
ano duas multinacionais anunciaram a retirada de
suas unidades de produção do Brasil.
Justificando a decisão como parte da
reestruturação do plano global, a suíça Roche e a
norte-americana Eli Lilly afirmaram que vão deixar
o País até 2024. Entre as principais razões citadas
estão a falta de infraestrutura, a alta carga
tributária e a concorrência com o mercado de
genéricos.
De acordo com Gaona, a taxação do governo
ainda é um dos principais desafios para o
mercado, com índices de até 35% em cima dos
produtos fármacos. Ele também diz que a
infraestrutura precisa passar por melhorias, como
a renovação de aeroportos e outros
equipamentos públicos.
Mesmo com os reveses, diz que as operações
estão consolidadas no País. “Cada companhia
tem seu modelo de negócio. Para o nosso, ter
uma fábrica no Brasil é fundamental e não temos
qualquer plano de desinvestimentos como essas
companhias tiveram”, afirma.
A descrença das multinacionais com o mercado é
semelhante ao clima de pessimismo econômico
que tomou grande parte do empresariado nos
primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro.
Após o período de esperanças com a formação
de uma equipe econômica com viés liberal, as
expectativas acabaram frustradas com os
entraves para aprovação da Reforma da
Previdência, media tida como essencial para
destravar a economia. 

O mercado farmacêutico brasileiro caminha para
um novo recorde de vendas em 2019 após já
superar a marca histórica no ano passado, de R$
62,5 bilhões. Entre janeiro e abril deste ano, foram
comercializados R$ 5,54 bilhões em produtos, em
comparação aos R$ 5,12 milhões no mesmo
período de 2018, segundo dados do Sindicato da
Indústria de Produtos Farmacêuticos
(Sindusfarma). Além do aumento de 8,2% na
receita, a quantidade de medicamentos também
cresceu de 1,328 bilhão de caixas vendidas nos
quatro primeiros meses de 2018 para 1,393 bilhão
de 2019, alta de 4,9%.
É com este clima de otimismo que a Abbott
enxerga no mercado nacional potencial para a
expansão das atividades. Com 80 anos de história
no País e duas plantas de produção, no Rio de
Janeiro e em Belo Horizonte, a companhia norte-
americana se divide em quatro ramos de atuação:
diagnóstico, dispositivos médicos, fármacos e
nutrição.
Sem revelar números, o gerente geral da Abbott
no Brasil, Juan Carlos Gaona, afirma que a
performance da empresa é maior que o ritmo do
mercado nacional. Segundo ele, as vendas da
companhia devem crescer mais do que a média
estimada do segmento, de entre 7% e 8% em
comparação com 2018. “A Abbott é uma empresa
com US$ 30,6 bilhões de vendas em todo o
mundo, e aproximadamente US$ 500 milhões no
Brasil, de uma forma bem distribuída nos quatro
tipos de negócio”, diz.

Apesar de alta carga tributária e infraestrutura deficitária,
farmacêutica norte-americana enxerga oportunidades de

expansão no País
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As perspectivas ficaram ainda piores após a confirmação de retração de 0,2% do PIB no primeiro
trimestre deste ano em comparação aos três últimos meses de 2018 segundo dados do IBGE
divulgados na última quinta-feira (30).
 
Apesar do momento delicado, Gaona diz que os projetos da Abbott são desenvolvidos
“independentemente de quem está no governo” e do que esteja fazendo. “Estamos engajados com
o enorme potencial que o Brasil tem pelo tamanho da sua população e pelo número de pessoas que
ainda não tem acesso a medicamentos e tecnologia”, afirma.
 
Como exemplo, o gerente geral cita o investimento de R$ 20 milhões da Abbott em um novo centro
de pesquisa na unidade de produção do Rio de Janeiro em 2015, ano em que a economia nacional
teve retração de 3,8%. Segundo Gaona, deste novo centro já saíram três novos produtos e um
quarto está em fase de aprovação. “O importante é que desenvolvemos no centro do Rio de Janeiro
produtos feitos do que escutamos do mercado brasileiro”, afirma. “No Rio, 90% do que fazemos é
consumido do Brasil, já em Belo Horizonte, 90% da produção é para exportação.”

Fonte: Istoé Dinheiro


